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Školní knihovny a jak dál
Božena Blažková
Školními knihovnami jsme se v našem zpravodaji naposledy zabývali v podzimním
čísle roku 2003. V letošním zářijovém čísle knihovnického časopisu Čtenář se tématu
školních knihoven velice podrobně věnuje Mgr. Jana Nejezchlebová z Moravské zemské
knihovny v Brně. Považuje letošní a následující rok za zlomové ve vztahu veřejných a
školních knihoven.
V květnu se v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
konala konference na téma školních knihoven, organizovaná Národní pedagogickou
knihovnou Komenského (dále jen NPKK) za podpory MŠMT. Kromě jiného zde byl
představen portál Centrum pro školní knihovny: http://www.npkk.cz/csk/, který se může
stát velmi dobrým průvodcem pro všechny, kteří se potřebují orientovat v problematice
školních knihoven.
Na konferenci Knihovny současnosti 2007 v Seči byla jedna odborná sekce věnována
školním knihovnám. Prezentace z jednání sekce jsou k dispozici na již zmiňovaném
portálu Centrum školních knihoven. Diskusní příspěvky byly otištěny ve sborníku
Knihovny současnosti 2007 a každý se s nimi má možnost seznámit. Po Seči následovala
první schůzka zástupců krajských knihoven, kteří se budou snažit sledovat a ovlivňovat
situaci školních knihoven v jednotlivých regionech. Dalšími pozitivními aktivitami bylo i
přihlášení České republiky k mezinárodní oslavě Dne školních knihoven (viz letní číslo
našeho zpravodaje) a aktivizace Klubu školních knihoven při Svazu knihovníků a
informačních pracovníků.
V našem regionu se situace od roku 2003 mnoho nezměnila. Co se týče základních
škol, i nadále dobře fungují školní knihovny při ZŠ Bezručova (od roku 1974), ZŠ Milady
Horákové (1998) a ZŠ Jih (2001) v Hradci Králové. Základní škola Lipky, kde dříve byla
vzorová školní knihovna, byla sloučena se ZŠ Štefánikova a působí nyní jako ZŠ Josefa
Gočára, dřívější celodenní provoz knihovny je však přesunut pouze do odpolední doby.
Aktivní a inspirativní je i školní knihovna při ZŠ Komenského v Trutnově. Ze středních škol
máme informace o knihovně při Střední zdravotnické škole v Hradci Králové, Střední
průmyslové škole v Novém Městě nad Metují a ZIS při Střední škole lesnické v Trutnově.
V současné době je připravována schůzka zástupců Studijní a vědecké knihovny a
Centra pro další vzdělávání pedagogů v Hradci Králové. V příštím roce začneme s
pasportizací školních knihoven. Nejprve se zaměříme na situaci na středních školách.
Tyto školy jsou zřizovány krajem a do budoucna lze uvažovat o systémovém řešení.
Vzhledem k tomu, že základní školy jsou zřizovány městy a obcemi, bude obtížnější
hledání společné cesty. Pro začátek se zaměříme na školy, které působí v místech, kde
jsou profesionální veřejné knihovny. Pilotním regionem bude Trutnovsko. Pasportizace
školních knihoven bude doplněna průzkumem nabídky veřejných knihoven školám.
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Získané informace budou koncem roku vyhodnoceny a na jejich základě bude
připraven projekt pomoci školním knihovnám v našem regionu. Současný stav školních
knihoven není dobrý. Musíme najít prostředky na to, abychom jim pomohli stejně, jako
pomáháme knihovnám s dobrovolnými pracovníky. Nesmíme zapomínat na to, že dobře
fungující informační centrum školy (školní knihovna) má svým celodenním působením
větší vliv na vnímání dětí než jednorázová návštěva veřejné knihovny. Každý den se tam
děti mohou učit vnímat knihovnu jako potřebnou instituci. Pokud pomůžeme školním
knihovnám, vybudujeme zároveň místo, kde se nejen děti, ale i jejich rodiče a
pedagogové seznámí se vším, co jim mohou veřejné knihovny nabídnout.
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